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PLAČIAJAME PASAULYJE
KANADA LIETUVIAI SPAUDOJE

Šitą politiškai ramų kraštą 
šiomis dienomis sukrėtė la
bai skaudūs įvykiai. Kaip at
simename, Kanadą sudaro dvi 
— didelės tautinės grupės: an 
glai ir prancūzai. Žinoma, dar 
yra daug kitų tautelių gyven
tojų, jų tarpe ir lietuviai. Pir 
mieji dabartinės Kanados že
mes apgyventi pradėjo pran
cūzai. Bet jie buvo negailes
tingai anglų užimti, suvaržyti. 
Nors ir prancūzų kalba yra 
laikoma lygiateise valstybine 
kalba, bet anglų įtaka krašto 
gyvenime, ypač pramonėje ir 
visoje ekonomijoje yra di
džiausia. Prancūzai jaučiasi 
tartum antros klasės pilie
čiai. Nenuostabu, kad atsira
do jų tarpe užsimaniusių pran 
cūzų tirščiausiai apgyventą 
Kvebeko provinciją atskirti 
nuo visos Kanados ir padary
ti ją nepriklausoma valstybe. 
Tam, atrodo, nepritaria ne 
tik anglai piliečiai, bet £ė di 
džioji dauguma prancūzų ka
nadiečių. Tos nepriklausomy 
bės nori tik mažas nuošimtis 
karštagalvių. Negalėdami sa
vo nuomonės primesti ramiu 
būdu, jie pagrobė Britų eko
nomistą J. R. Cross ir Kvebe 
ko provincijos darbo provin
cijos minister} Laporte, ir pas 
kelbė, kad valdžia turi pa
leisti iš kalėjimų 23 jų parti
jos narius ir sumokėti 500 
tūkstančių dolerių grynu auk
su. Jei valdžia to nepadary
sianti, tai abu įkaitai būsią 
sušaudyti.

Valdžia užvedė derybas su 
pagrobikais. Žadėjo paleisti 
penkis’grobikns-teroristus. Bet 
tie nenusileido ir spalio 17 d. 
jau ^nužudė darbo minister} 
Laporfe. Tas nužudymas su 
kėlė krašte didžiausią pasi
piktinimo audrą. Valdžia pas
kelbė karo stovį ir pradėjo 
krėsti namus, automobilius ir 
ieškoti nusikaltėlių. Tas eilu
tes rašant anglas diplomatas 
James R. Cross dar tebebuvo 
gyvas, bet ir jį grasina nužu
dyti, jei policija ir kariuome 
nė nesiliaus ieškojusi sukilė
lių grobikų.

Iki šiol Kanada didžiavosi 
esanti rami, subrendusi res
publika, kur nėra politinių 
riaušių, nė perversmų, kokie 
atsitinka «neišsivysčiusiuose 
kraštuose, kaip Pietų Ameri
koje. Paskutiniai įvykiai liūdi 
ja, kad ir didžios kultūros 
bei gerovės kraštuose, kaip 
Kanada, gali kilti visai neti
kėti sumišimai {

Labai retas atsitikimas, kad 
didžioji pasaulio spauda imtų 
rašyti ką nors apie lietuvius. 
O šiomis dienomis viso pašau 
lio didžiausi ir mažesni lai
kraščiai daug rašė apie du 
lietuvius. Kuo jie pagarsėjo?

Pranas Stasys Bražinskas 
ir jo sūnus Algirdas privertė 
Sovietų Rusijos keleivinį lėk
tuvą skristi į Turkiją, ten nu
sileisti, ir išlipę iš lėktuvo pa 
prašė Turkijos valdžios priim 
ti juodu k:ip politinius pabė
gėlius nuo komunistinės prie
spaudos. Kaip tai nutiko?

Rusų lėktuvas pakilęs slsris 
ti iš Batun į Soči. Lėktuve 
buvę 51 keleivis. Staiga tė
vas Bražinskas ir sūnus išsi
traukę revolverius, puolę lėk 
tuvo kapitoną ir gjo pagalbi
ninką ir pareikalavę tuojau 
skristi Turkijos ir nusileisti 
Trabzon miesto erodrome. Ka 
pitonas, Mkėdamasis kaip nors 
sumaišyti užpuolikus, pradė
jo lėktuvą staigiai sukkėti į 
visas puses. Vyrai pradėjo 
šaudyti. Sužeidė kapitoną, jo 
pagalbininką, o lėktuvo paly
dovę merginą nušovė. Paga
liau kapitonas paklausė ir nu 
sileido Turkijoje.

Rusų valdžia, žinoma, pa
reikalavo grąžinti ne tik lėk
tuvą, bet ir jo pagrobėjus 
Bražinskus. Turkijos valdžia 
tėvą ir sūnų suėmė ir perda
vė vietos teismui. Trys teisė 
jai nusprendė, kad mergaitė 
nušauta iš netyčių, lėktuvui 
visaip vartantis, kad Bražins
kai nepapildę nusikalstamos 
žmogžudystės, ir abu palei 
do. Bet jų likimą turi nulem 
ti Turkijos teisingumo minis- 
teris Jis tars paskutinį žodį, 
ar Bražinskams leis gyventi 
Turkijoje kaip politiniams pa 
bėgėliams, ar lieps jiems ki
tur kur iškeliauti, ar juos 
grąžins rusams

Pirmose laidose laikraščiai 
rašė, kad tiedu vyrai esą žy
diškos kilmės lietuviai, t. y. 
Lietuvos žydai. Bet šio antra 
dienio «O Estado de São Pau
lo paduoda jų vardus ir pa
vardes kaip Pranas Stasys — 
tėvas, o sūnus Algirdas. Mū
sų nuomone tie varnai ir pa
vardė nerodo, kad būtų žy
dai, greičiau yra tikri lietu
viai.
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BRAZILIJA. Olinda-Recife 
arkivyskupą Dona Helder pro
testantų suvažiavimas Europo 
je pastatė kandidatu gauti 
Nobelio premijai, kaip labai

A. A JURGIS SLIBSORaITIS

Nors jau kuris laikas sirgu 
liavo, bet vistik ne ikėtai štai 
giai mirė savo namuose, pla
čiai mūsų kolonijoje pažįsta
mas Jurgis Sllesoraitis.

Velionis buvo gimęs Kau
ne, 19U3 metais, liepos 28 d.

Mokslus baigė Lietuvoje, o 
paskui dar aukštuosius ekono 
mijos mokslus Vienoje, Aus
trijoje.

Nepriklausomoje Lietuvoje 
dirbo Susisiekimo Ministerijo
je kaip specialistas ekonomis 
tss ir užėmė aukštą vietą.

Po antrojo karo atvykęs 
Brazilijon, gavo gerą vietą di 
delėse firmose ir tarnyboje 
buvo labai gerbiamas ir ver
tinamas kaip sąžiningas, darbš 
tus, didelis specialistas eko
nomijoje.

Lietuvių kolonijoje keletą 
melų buvo įsijuugęs Brazili
jos Lietuvių Sąjungon ir iš 
jos pasitraukė tik negalėda
mas suderinti savo nusistaty 
mų su Sąjungos užimtomis 
pozicijomis. Paskutiniais me
tais Velionis labai nuoširdžiai 
darbavosi Braziiijos Lietuvių 
Bendruomenėje ir buvo atgai 
vintos Bendruomenės pirma 
sis Valdybos pįrmininkas.

Liko liūdinti žmona Fausti
na ir sūnus Algirdas, o kur 
tai Rusijoje brolis Algirdas.

Septintos dienos mišios bus 
Zelinos bažnyčioje š.m. 26 d. 
29 vai.

S. Paulo lietuviai kviečiami 
gausiai dalyvauti, atiduodant 
velioniui paskutinę pagarbą.

pasitarnavusį pasaulio taikai. 
Prieš tą kandidatūrą sukilo 
gal visa didžioji Brazilijos 
spauda. Tarp kitko nurodo, 
kad arKivyskupas nieko nepa 
daręs taikos labui nei pačio
je Brazilijoje, nei kitur pašau 
lyje. Kad jis pritariąs ir vie
šai giriąs teroristus, kurie plė 
Šia bankus, jis šmeižiąs pa
čią Braziliją. Girdi, jei jam 
būtų suteikta Nobelio laikos 
premija, tai tuo pačiu ji sa 
ve tiek nuvertintų, kad nebe 
turėtų jokios reikšmės,

šio “Musu Lietuvos» Numerio 
GARBĖS LEIDĖJOS

V. BRATKAUSKIENÈ ir M. WDELIENÈ
DOSNIOMS RĖMĖJOMS NUOŠIRDUS AČIŪ!
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Gamal Abdel Nasser
PETRAS PAKALNIS

Nėra abejonės, kad miręs 
Egipto prezidentas Gamai Ab 
del Nasser buvo vienas spal
vingiausių, apsukriausių ir ga 
lingiausių arabų vadų Gerbia 
mas ir garbinamas masių, ne
mėgiamas konservatyvių sKok 
saių, tas tarptautinio masto 
intrigantas pažadino iš snau
dulio ne tik savo tautiečius, 
bet ir kaimynus. Darbštus, vi
siškai atsidavęs savo miglo
tom idėjom, jis dirbdavo kas
dieną po 18 valandų, surūky 
davo kartais po 100 cigare
čių, savo iškalbingu žodžiu 
užburdavo minias ir įvaryda
vo baimės savo artimiems 
kaimynams, Tik paskutiniais 
savo gyvenimo metais jis pa
sidarė ramesnis, taikesnis ir 
apdairesnis.

NUEITAS KELIAS

Gamal Abdel Nasser gimė 
1-918 metais Aleksandrijoje, 
kur knibždėte knibždėjo viso
kių svetimtaučių. Nors jo tė
vas buvo eilinis pašto valdi
ninkas, bet įstengė leisti sū
nų į mokslą. Gamai buvo 
maištingas, atkaklus ir sjn- 
kiai suvaldomas berniokas, 
Baigęs gimnaziją. įstojo į Ka
rališkąją Karo Akademiją ir 
ten susipažino su Faruko ka
riuomenės korupcija bei iš
glebimu. Pėr pirmąjį žydų-ara 
bų karą (1948 metais) majo
ras Nasseris buvo sužeistas 
ir pateko į nelaisvę. Ten jis 
susipažino su dabartiniu Iz
raelio vicepremjeru ir jo pa
klausė, kaip žydai iškrapštė 
anglus iš Palestinos. «Gal ir 
mes galėsime ką nors gero 
iš jūsų išmokti», taip pridėjo 
Nasseris, parodydamas, kad 
ir jis nemėgsta anglų. Būda
mas dar nelaisvėje, jis prade 
jo orgahizuoti slaptą karinin
kų būrį, kurio tikslas buvo 
nuversti sugedusią Faruko vai 
džią, 1953 metais liepos 23 
dieną Naesseris pasiekė savo 
tisslą ir karalius, atsisakęs 
sosto, išvyko į Italiją. Nors 
Egipto prezictentu tapo garsu
sis generolas Naguib, bet 
Egiptą de facto valdė 34 me
tų pulkininkas Gamai bdel 
Nasser Areštavęs Naguibą po 
poros metu, Nasseris tapo pil 
nu krašto šeimininku.

Nasseris įgijo masių šimpa 
tiją, pravesdamas žemės re
formą, iškrapštydamas anglų 
įgulas iš Egipto ir suvalsty 
bindamas Sueso kanalą. Tai 
buvo jo didiejųlaimėjimai. Ma 
rydamas, kaip didėti žemval
džiai gyvena iš felachų pra
kaito, jis išdalino pašų dva
rus, palikdamas jiems po 100 
hektarų. «Aš pasistengsiu pa

daryti», taip jis kartą išsireiš 
kė, <kad falachas uždirbtų 
daugiau už bufalą». Deja, to 
tikslo jis nepasiekė Šiandie
ną galima pasamdyti felachą 
už 58 JAV centus i dieną, o 
bufalas uždirba savininkui f 11 
centų daugiau. Nasseris sten
gėsi išplėsti Egipto pramonę, 
bet ir to tikslo nepasiekė. 
Egiptas yra dar gerokai atsi
likęs kraštas, kuriame meti
nės vieno žmogaus pajamos 
ir išlaidus sukasi apie 180 dol.

Nasseris pagarsėjo kai 195 5 
m. sumanė pastatyti ant Nilo 
Aswan pylimą, Jis norėjo drė 
kinti apie 2 milijonus hekta
rų žemės ir pagaminti pramo 
nei elektros srovės, tuo rei 
kalu jis kreipėsi į JAU ir Ru 
siją ir prašė paskolos Be to, 
jis norėjo nusipirkti Ameriko
je ginklų. Kai valstybės se
kretorius Dulles į antrą pra
šymą jam atsakė neigiamai, 
Nasseris suvalstybino Sueso 
kanalą. Tuokįrt JAV nubrau 
kė Aswan pylimui numatytą 
paskolą. Nasseris kreipėsi i 
komunistus ir gavo paskolą 
iš Sovietų, o ginklų — iš Če
koslovakijos.

Bijodami, kad Nasseris ne
uždarytų Sueso kanalo, an
glai, pran mzai ir žydai puolė 
Egiptą 1956 m. ir būtų jį su
triuškinę, jei Amerika ir So
vietai nebūtų privertę sąjun
gininkus sustabdyti puolimą 
ir atitraukti kariuomenes. Tuo 
kart Nasseris pasijuto esąs 
galingas ir pradėjo austi tarp 
tautines intrygas. Per 5 me
tus Nasseris kišosi j Yemeno 
vidaus reikalus ir laikė ten 
iki 70.000 kariuomenės. Sujun 
gęs Syriją su Egiptu, jis taip 
pradėjo tenai šeimininkauti, 
kad Syrija vėl atsijungė. Di
džiausią klaidą jis padarė 1967 
m. Išgirdęs gandus, kad izrae 
lis ruošiasi karui, Nasseris pa 
varė Jungtinių Tautų kariuo 
menę iš Gazos ir pradėjo mo 
bilizuoti savąją. Tuokart Iz
raelis puolė Egiptą, Jordaną 
ir Syriją per 6 dienas sutriuš 
kino jų armijas. Pažemintas, 
Nasseris atsistatydino iš pre
zidento pareigų, bet, prašo
mas minios, vėl sutiko būti 
valstybės galva.

Kaip kiti diktatoriai, taip ir 
Nasseris rėmėsi kariuomene 
ir kišo pinigas ne į pramonę, 
bet į ginklus. Todėl teisingai 
pastebėjo Izraelio viceprem
jeras, kad «šiandien egiptie
čiai yra tokie neturtingi, kaip 
buvo Faruko laikais», f^asse- 
rio laidotuvėse dalyvavo 27 
valstybių gaivos, 11 roiniste. 
rių pirmininkų, 22 užsienio 
delegacijos ir apie 5 milijo
nus žmonių.

Lietuvos nacionalinė 
M.Mažvvdo bildiof-i .
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KANADA
KANADOS SPAUDA APIE
Lietuvos užgrobimą

Kanados, Montrealio spau
dos bkiltyse tebeina pasisaky 
mai bei pasiūlymai Baltijos 
valstybių okupacijos bei jų 
likimo klausimu. Elta skelbė, 
kad dienraštis "The Montreal 
Star» š. m, rugsėjo mėn, 14 
d. buvo įdėjęs straipsnį «The 
Baltic Tragedy» (Baltijos tra
gedija), kurio autorius buvo 
pasiūlęs: jei įvyktų sovietų 
peršamoji Europos saugumo 
konferencija, joje turėtų bū
ti: kanadiečių iškeltas ir Bal
tijos valstybių klausimas.

Tik trims dienoms praslin
kus, rugsėjo 17 d «The Moat 
real Star» paskelbė Warren 
Horn laišką. Autorius pažy
mėjo, kad rugsėjo 14 d. straips 
nis buvo pasirodęs "pačiu 
laiku», nes buvo atkreiptas 
dėmesys į Baltijos valstybių 
užgrobimą, kuris laikytinas 
pirmąją planinga raudonosios 
imperijos ekspansija jėgos 
priemonėmis, toliau sekė 
Suomijos, rytų Lenkijos, Be
sarabijos, rytų Vokietijos, Ven 
grijos, Čekoslovakijos ir, šiuo 
metu Egipto, Sirijos bei Ira 
ko užėmimas ar sovietų įta
kos įsivyravimas tuose kraš
tuose. Autoriaus nuomone, tai 
buvęs, laiko atžvilgiu, «meis
triškas posūkis ar suderini

mas’, nes tuo metu, 1940 m- 
birželio mėn., pasauliui rūpė 
jo nacių karinių dalinių žaibi 
nis karas prieš Prancūziją, 
Belgiją ir Olandiją.

Iš tikrųjų, pabrėžia Horn, 
brutali Baltijos valstybių oku
pacija buvo suplanuota -na. 
ciams ir sovietams pasirašius 
nepuolimo sutartį Tai. teigia
ma, buvęs «gražus rudoj > ir 
raudonojo bulių sandėris".
IIMBŪMIMII 
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IŠ VIENO SU NACIAIS
/

Laiško autoriaus nuomone, 
sunku atpasakoti tai, ką so
vietai yra įvykdę su Lietu
vos, Latvijos bei Estijos gy
ventojais, kaip jie juos yra 
deportavę, kalinę ar kanki
nę — tai, esą, galima paly
ginti su tų pačių sovietų el
gesiu ukrainiečių, Rusijos gy 
ventojų atžvilgiu. Svarbiau
sia, teigia Horn Kanados dien 
rašty, sovietai nesidrovėjo pa 
sirašyti nemoralaus pobūdžio 
sutartis su nekenčiamais dik
tatoriais, jei tai atitiko sovie
tų galios, ekspansijos ir kolo 
nializmo interesams ir visa 
tai jie vykdė negalinčių apsi
ginti tautų karna. Autorius 
dar pidsūrė, kad pavyzdžių at 
sirastų ir rtimuose Rytuose, 
bet... «pasaulis niekuomet ne
simoko iš istorijos...»

ŪĖQ£iKŽ*asii

MUSU UETÍJ/'

TIK JAU NEKELKIM
BALSO!

Rugsėjo 18 d. «The Moot 
real Star» Maskvos korespon 
dentas David Levy atsiliepė į 
Eltos mūsų spaudoje pas
kleistą James Eayrs straips 
nį. Levy bijo, kad Baltijos 
valstybių klausimo iškėlimas 
galimoje Europos saugumo 
kouferencijoje galėtų «sužlug
dyti tokios konferencijos at
mosferą ir tai nepalengviotų 
sumažinti rytų ir vakarų kraš 
tų įtampą».
ngasaaBBn

SOVIETAI BIJO

Šis, Maskvoje sėdįs kana- 
diškio laikraščio atstovas (var 
das ir pavardė rodo, kad tu
rėtų būti žydas) toliau dėstė, 
kad Lietuvos ir kitų dviejų 
Baltijos kraštų padėtis, Stali
nui mirus, virto «nepalygina
mai geresnė», negu diktato
riaus valdymo metais. Dovy
das Levy net kaltina emigran 
tus, kad šie nesupiantą Vaka 
rų demokratijos, nes, girdi, 
A. Smetona 1923 metais buvo 
virtas diktatorium ir panaiki
nęs konstitucija... Kanadiškio 
žurnalisto nuomone, lietuviai, 
latviai bei estai namuose kai 
bą savo kalbomis ir rusų kal
bą naudoją naudoją tik norė
dami susikalbėti savo tarpe.

Jis primena Molotovo įsiti
kinimą, kad mažosios tauto8 
turinčios išnykti, tačiau, Le
vy nuomone, tai neliečia kul
tūrinės srities

Dovydas Levy toliau išve- 
džioja, lyg būdamas sovietų 
pasamdytu-advokatu. Jis aiš 
kiną, kad Baltijos valstybių 
klausimas esąs ypatingai svar 
bus (crucial) sovietų siste
mai, kad tų kraštų gyvento
jai turi kuo nusi-kušti, todėl, 

esą, sovietams rūpi, kad 
tiė klausimai nepatektų į vie 
Šurna. Tačiau tai nereiškia, 
kad jie nepatenką i priva
čius ar įtakingus sluoksnius.
iiasmani
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NEERZINTI SOVIETŲ

Levy griežtai pasisako prieš 
Eayrs pasiūlymą - Baltijos 
valstybių klausimą kanadie
čiams iškelti galimoje Euro
pos saugumo konferencijoje. 
Jo nuomone, tą klausimą iš
kėlus, tai būtų ginklas, nu
kreiptas prieš Sovietų Są
jungą.

Pagaliau, maskvinis Mont 
realio dienraščio atstovas pri 
eina išvados, kad esąs tik 
vienintelis kelias reikalus pa
taisyti, tai pasekti Fed, Vo
kietijos kanclerio Wil y Brand 
to pavyzdžiu, kuris, esą, Mask 
voje pasirašęs istorinio mas
to sutartį. Levy klausia; ar 
toji sutartis negalėtų sustab
dyti visus tuos, kuriems rūpi 
agitacija prieš sovietus?
IlilIMIIilIHII 
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LIETUVA - OPUS
REIKALAS

Dovydo Levy raštas yra pa
vyzdys Vakarų žurnalisto, ku 
ris visom keturiom pasinešęs 
ginti soviėtų politiką bei jos 
kryptį. Jo samprotavimai vi
siškai a.itmka Maskvos ir so
vietų dabartinės politikos pro 
pagandą. Pagaliau, jei Krem
lius panaudojo kanadiškį ats 
tovą pasisakyti Maskvos kryp 
tieą Baltuos valstybių klausi 
mu ir vos keturioms aienoms 
praslinkus nuo to paties Mont 
realio dienraščio pasiūlymo 
iškelti Baltijos valstybių klau 
simą Europos saugumo konfe 
rencijoje, tai tik liudija, kiek 
Kremliaus valdovams yra o-

iy7© ü spalio 23 <1
pus Baltijos kraštų klausima9 
ir ypatingai, jei jie patenka į 
tarptautinę spaudą ir ypač 
—■ jei jis siūlomas iškelti tarp 
tautinėje konferencijoje.
n—įį 
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NUSIKALTIMAS PRIEŠ 

ŽMONIJĄ

Kitas Kanados dienraštis, 
Toronto «Daily Star» rugsėjo 
29 d. įdėjo jau minėto James 
Eayrs ilgą, Baltijos kraštų by 
lai labai palankų straipsnį: 
«Kad nepamištume; Baltijos 
tragedija*.

Autorius plačiai nušviečia 
Baltijos kraštų klastingo užė
mimo eigą, pradžioje keliais 
bruožais, bet palankiai atpa
sakojęs įspūdžius, iš Rygos, 
kurioje jis, atrodo, lankėsi 
dar prieškariniais laikais.

Pagaliau, prof. Eayrs ir To
ronto dienrašty pabrėžia, kad 
nusikaitimas prieš .Baltijos 
valstybes, tai nusikaltimas ir 
prieš žmoniją, kad nesą rei
kalo kelti išlaisvinimo karo, 
bet, jis ^pažymi, esą svarbu 
iškelti Baltijos klausimą būsi 
moję Europos saugumo kon
ferencijoje.

Kanada tikrai būsianti to
kios konferencijos dalyvė. To 
dėl, jis teigia, Kanadai derė
tų apraminti visus tuos, ku
rie Kanadą pasirinko savo 
namais ar gimtuoju kraštu. 
Reikia iškelti nepriklausomy
bės klausimą tų pavergtų 
kraštų, kurių vienintelė klai 
da buvo tai, jog jie pasižymė 
jo per daug reikšmės turėju 
s<ia geopolitine padėtimi.

Straipsnis baigtas prancūzų 
kalba žodžiais; Tegyvuoja 
laisvoji Baltija!

Liepsnos ir Apmaudo Ąsočiai
JURGIS GLIAUDĄ

PREMIJUOTAS ROMANAS
(Tęsinys)

Jis kalbėjo lėtai, eruditiškai, neužginčija
mai. Aš atsiliepiau jam:

— Aišku.
—• Savaime aišku.
— Be abejo
— Savaime suprantama.
Mįslingai kūrybinga savo masyvaus veido 

išvaizda jis visai sutapo su savo kabineto masy 
vuinu...

— Kaip bežiūrėtume į asmens kulto erą, — 
jis kalbėjo, — tai taps mūsų istorijos faktu ir ly 
dės mus ateitim.. Ir tolimoje ateityje niekas ne
nuneigs dogmos, kilusios iš asmens kulto eros; 
rašytojas yra sielų inžinierius. Gal būt tai skam
ba technokratiškai? Tai nusakymo detalė, ne es
mė. Juk su milžinišku rašto poveikiu skaityto
jui, drauge sutinki?

—• Savaime aišku, — aš atsiliepiau iššūkiu...
— Ir štai tas Literatūros Institutas Maskvo 

je, — pasakė draugas Tvarkovas, — argi ne jo 
yra tikslas įnešti puristinį kontrapuntą raštui?

— Aišku, — aš atsakiau.
Ostrovskis davė mums Audros pagimdytus 

eilėraščius,- Montvila paliko mums eiles, kurios 
savo ugnimi prilygsta Janoniui... Ak, apie ką jie 
bekalbėtų, jie kalba savo veidą suvokusios kla
sės vardu. Jiė nebuvo Literatūros Instituto, jie 
padėjo pamatusiinstitutui, koks jis turi būti. Ir 

kada Maksimo Gorkio vardui įamž nti institutas 
buvo įsteigtas, jo uždaviniui tapo polėkių, gabu 
mų, išradingumo orientacija į partijos siekių 
vėžes.

Mudu susitikome žvilgsny, ir aš pasakiau;
— Taip.
— Juk negali būti tiek tiesų, kiek yra tokių 

tiesų apraiškų. Yra tik vienintelė nedaloma tie
sa kūrybingumo procese ir produkte — socialia 
tinio realizmo tiesa.

Jis ati raukė savo masyvinio stalo stalčių. 
Prašneko į mane minoriniais tonais, liūdinčio ir 
labai gero žmogaus balsu;

— Tu, drauge Survila, savu laiku pateikei 
rašinį vienam mūsų žurnalui. Šis rašinys pateko 
toliau, jis buvo skaitomas ir gvildenamas. Štai 
šia rašinys!

Aš pamačiau ir supratau. Tai buvo mano 
rašinys. Tai buvo mano «Caras Žirnius».

CARAS ŽIRNIUS

Labai labai seniai, kadaise ir taisė, gra
žiai, gražiai, jaukiai, jaukiai savo šaunioje pilyje 
gyveno, kaip stipriausiame kremliuje, už aukštų 
bokštų, už tvirtų vartų caras Žirnius »u cariene 
Žirniene.

Gyveno jis sočiai, pietus valgė, po pietų il
sėjosi, vakare carienė Žirnienė virdulį užkais
davo.

Nebuvo tada fotoreporterių, an®i kinokores- 
pondentų, nebuvo tada nei robkorų, nei sobo
rų ir net paprastų paprasčiausių sienlaikraščių 
informatorių.

Ramiai gyveno caras Žirnius bu cariene Žir 

niene ir augino caraitį Žirniuką.
Berniukas buvo smagus, staigus, greitas 

kaip žaibukas. Mėgo jis akmenis laidyti nuo 
aukštų pilies kuorų. Tai vienur, tai kitur, žiū, o 
caraitis jau, užlipęs kuoran, akmenėlius žemyn 
laido. Kad laidytų taip sau, į kates ar paukš
čius! Kur tau! Laido ir taiko į praeinančių dva
riškių galvas, Vaikščiojo didikai baimėje, visada 
kailines žiemines kepures apsaugai užsimovę, ir 
bijojo carui Žirniui pasiskųsti.

Užlipa caraitis Žirniukas šimtą laiptų aukš 
čiausian bokštam liepia sargui kuo daugiausia 
akmenų surinkti ir pradeda žaismą Tarnas ak
menį paduoda, dulkes nušluosto ir, pagarbiai pa 
silenkęs, paduoda caraičiui. O šis šniūkšt — ir 
jau nebėra akmens, jau nuskrido akmuo į kurio 
dvariškio galvą, pridengta kailiniuota kepure. —- 
Jei nenori caraičio akmens paragauti, sėdėk me 
nėję, kaip pelė po šluota.

Kartą per kiemą ėjo pats caras Žirnius. 
Ėjo, žingsniavo, savo plikę karūna su deiman
tai • pridengęs. Ir blizgėjo deimantai aukse, o 
plikė saulėje.

Caraičio akmenėlis tik bumpt į pat «aro 
Žirniaus plikės vidurį. Pargriuvo caras, nebeat
gavo kvapo ir iškvėpė sielą pro šnerves, net 
nusikeikti nesuskubęs.

Susirinko didikai, apsvarstė įvykį; už ak
mens padavimą nutarė tarnui galvą nukirsdinti 
ir nukirsdino. O caraitį Žirniuką paskelbė caru 
Žirniumi Antruoju ir pasodino sostam

Valdė caras Žirnius II, pagimdė sūnų», ca- 
raitj Žirniuką.

(Bus daugiau)
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VISI DRAUGE
Ilgus metų metus Zelinos Šv. Juozapo bažoyčia ir jos 

kunigai buvo vienintėlis lietuvių religinių ir kultūrinių pa
tarnavimų centras Ir šiandien toje kolonijoje tebėra daugiau 
šia susispietusių tautiečių. Yra suprantama, jog kasdieniame 
gyvenime ir veikloje visiems ir visada rūpi artimiausios Ra 
vo aplinkos, taip sakant «savojo kiemo» «reikalai. Taip turi 
būti. O visgi yra atvejų, kai reikia pažvelgti ir toliau už 
savojo kiemo ribų.

Pa«kutiniame «Mūsų Lietuvos» numeryje skaitėme žinu
tę iš Zelinos apie labai gražiai pasisekusi Katalikių Moterų 
surengtą vakarienę, kurios pelnas paskirta? padėti parapijai 
apmokėti gatvės išasfaltavimo išlaidas. Tuo pasisekusiu ba
lium besidžiaugdami visgi negalim praeiti nepastebėję vieno 
daiyko Baliuje buvo matomi beveik vienų Zelinos vilos gy
ventojų veidai Mš tolimesnių vietovių vos vienas kitas. Argi 
tai pateisinama? Yra žinoma, jog buvo stengiamasi paplatin
ti pakvietimus ir kituose «bairuose», bet nesisekė. Kodėl tai 
mums atrodo bloga? Todėl kad: pirmiausia, lietuviai nebeno 
ri susieiti ir pabendrauti, nė prie vaišių stalo nebenori susi 
tikti. Tai yra negeras ženklas. Antra; nejaučiame pareigos, 
nė. paprasčiausio dėkingumo nors kiek atsilyginti tai para- 
jai, tai bažnyčiai, toms draugijoms, kurios ilgus mews nesą 
vanaudiškai tarnavo lietuvių reikalams. «Tegu jie vieni sau 
žinosi, o kas mums?» Argi toks nusistatymas girtinas? Tre
čia, lazda turi du galu. O jei taip zelinieNai imtų atsimokė 
ti tuo pačiu saiku? «Jūs nesirodote pas mus, Ui mes nebeL 
sim pas jus!» Kaip tada būtų? Kas beliktų S. Paulyje iš «lie 
tuviškų pasirodymų ir parengimų?» Tiesa yra ta, kad visuo 
se parengimuose ir viešuose pasirodymuose iki šiol visada 
Zelinos lietuviai gausiausiai dalyvavo. Todėl kitoms vieto
vėms visiškai derėtų gausiai dalyvauti zeliniečių parengi
muose, nes ranka ranką turi mazgoti.

Dar vienas toks mūsų susipratimo egzaminas ateina šio 
mėnesio 25 dieną. Kaip kitoje šio numerio vietoje skelbia
ma dieną Zelinos Lietuvių Katalikų Bendruomenės choras tu 
rėš koncertą-šokius. Tai metinis to veterano choro pasirody 
mas. Lietuviškos dainos koncertai pas mus jau retai besu- 
ruošiami. Dar gyvoms lietuviškoms širdims» šitas koncertas 
bus auksinė proga vėl pasigėrėti, atsigaivinti, ir tam chorui 
savo dėkingumą bei prelankumą parodyti. Salė turėtų būti 
perpildyta. Bet ar galim būti tokie optimistai ir to tikėtis? 
Kas atsitiktų, jei salė būtų pustuštė“? Ar nebūtų pagrindo cho 
ro vadovybei, jo maestrui ir patiems choristams sakyti: «Jei 
mūsų kolonija mūsų nevertina, tai kam ir vargti, kam auko
ti valandų valandas repeticijoms? Norisi tikėtis, jog taip ne
bus, Norisi tikėtis, kad šį kartą salė bus sklidinai pilna!

Niksono Pasiūlymai
Siųsdamas JAV kariuome

nės dalinius j Kambodiją, kad 
sunaikintų Šiaurės Vietnamo 
įsitvirtinimus, prezidentas Nik 
sonas paprašė artimųjų bend
radarbių išdirbti naują pla
ną, kuriuo būtų galima prade 
ti rimtas taikos derybas Pra
ėjus penkiems mėnesiams tas 
planas buvo naruoštas ir, su
grįžus Niksonui iš Europos, 
paties prezidento trumpai iš

dėstytas JAV publikai. Planas 
apima 5 pasiūlymus ir turi 
naujų dalykų.

Visų pirma Niksonas siūlo 
įvesti paliaubas visoje Indoki 
nijoje, Kambodijoje, Laose ir 
Vietname. Paliaubos turėtų 
apimti visas ginklų rūšis, ir 
nei viena kovojanti valstybė 
neturėtų paliaubų melu germ 
ti savo karinės padėties. Sa 
vaime aišku, kad paliaubas

mūsų Lietuva 
turėtų prižiūrėti tarptautinė 
komisija. Be tarptautinės prie 
žiūros ir Indokinijoję galėtų 
įvykti tafc, kas įvyko Egipte. 
Nepaisant duoto žodžio, egip 
tiečiai ir’«rusai sustiprino sa
vo karinę padėtį, nukeldami 
keliasdešimt raketų į uždraus 
tą zoną.

Antra, prezidentas Nikso
nas siūlo sušaukti Indokini- 
jos reikalu tarptautinę konfe 
renciją, panašią į Genevos 
konferencijas 1954 ir 1962 me 
tų. Kadangi Indokinija^ palai
ko diplomatinius ir prekybi
nius ryšius su daugeliu vals
tybių, jos turėtų prisidėti, ieš
kant visiems priimtinos tai
kos sutarties. Niksonas aiš- 
k ai pabrėžė, kad JAV ieško 
ne pergalės, bet konstrukty
vaus Indokinijos problemų 
sprendimo. Prezidentas taip 
pat pasakė, kad jie jokiu bū
du nesutiks» jog komunistai 
palengva perimtų Pietų Viet
namo valdžią, sudarydami^!- 
su pirma koalicinę vyriausy
bę, o paskui ją sugriaudami. 
Tą triuką komunistai išmėgf 
no Lenkijoje, Rytų Vokietijo
je, Čekoslovakijoje ir kitur. 
Dabar jie norėtų išmėginti ir 
Pietų Vietname. Niksono nuo. 
mone Pietų Vietnamo pilie 
čiai turi apsispręsti, kas ir 
kaip juos turi valdyti.

Trečia, Niksonas sutinka ati 
traukti iš Pietų Vietnamo vi
są JAV kariuomenę abiejų pu 
šių (komunistų ir JA.) sutar
tomis sąlygomis ir sutartu lai 
ku. ’rezidento Johnsono lai
kais JAV turėjo Vietname 
542.000 karių, o dabar 158.000 
mažiau. Kadangi Pietų Viet
namo kariuomenė perima vis 
didesnę karo naštą, a nerikie 
čiai gali grįžti namo.

Ketvirta, Niksonas sakė^kad 
JAV ieško Indokinijoje ne ka 
rinio, bet politinio problemų 
sprendimo, kuris atitiktų kon
krečius anų kraštų reikalus. 
Taigi Niksonas pasisakė prieš 
tuos, kurie nori kovoti Viet
name iki ginklų pergalės. Jis 
yra ne už karą, bet už rim
tas derybas.

Penkta, Niksonas siūlo pa
leisti visus karo belaisvius ir 
tuo reikalu mojau pradėti de 
rybas. JAV karo belaisvių 
Šiaurės Vietname yra virš 
700, o komunistų — tūkstan
čiai. Tas pasiūlymas >ra vi
siškai naujas ir amerikie
čiams labai simpatingas.

Kalbos pabaigoje Niksonas 
teisingai pastebėjo, kad, pasi 
baigus antrajam pasauliniam 
karui, karai pasaulyje nepasi 
baigė ir kad kiekvieni metai 
matė vieną ar du karu. Iš tie 
sų, nuo 1945 metų karų prie 
kaitoma virš 40. Jis, būda
mas stipriausios valstybės gal 
va, norėtų, kad bent šioji 
karta nepatirtų karo. Tą jis 
sakė, viešėdamas Airijoje, tą 
pačią mintį pabrėžė ir grįžęs 
namo.

Lapkričio mėnesį JAV tu
rės rinkimus, ir Hanojaus ats
tovai Paryžiuje pradėjo šauk 
ii, kad Niksono pasiūlymai 
yra priešrinkiminis triukas. 
Bet Niksonas tai paneigė ir 
anksčiau ^pareiškė, jog jam 
yra žymiai svarbiau, kad fron

1970 m. spalio 23 ą

Geri Darbai Erzina v
Bendrąjį Amerikos Šalpos 

Fondą — B AL B — vėl pik
čiausiai puola komunistų or
ganas «Tiesa». Laikraštis nėt 
keturiuose numeriuose (rugs. 
17—20, nr. nr. 216-219) pas
kelbė ilgą, su fotokopijomis 
Vyt. Minioto straipsnį «Balio 
emisaras». Kaip ir anksčiau 
paskelbtuose, toje pačioje Vii 
niaus ”Tiesoje» straipsniuose 
(pastarasis buvo pavadintas 
«Amerikoniškas musgaudis ar 
ba dar kai kas apie Balfą»), 
šį kartą ir vėl kandžiai puo
lami tie okupuotos Lietuvos 
piliečiai, kurie «žmogaus oru 
mą, meilę savo gimtinei iškei 
čia į skarelę ar k&ndžių su
ėstos medžiagos atraižą».

V. Miniotas «Tiesoje» įdėta
me keturių dalių straipsnyje 
.savo pyktį išlieja prieš Vy
tautą Sviią, tariamą Balio šni
pą, agentą esą buvusį hitle
rininkų diversantą. Jis anks

Seniausias Knygynas Lietuvoj
Vilniuje minėta seniausios 

Lietuvos bibliotekos 40!0 me
tų sukaktis, Jos direktorius, 
Jurgis Tornau, «Tiesoje» (rug 
sėjo 17 pasakojo apie biblio
tekos praeitį ir dabartį. Poka 
r > metu Odesoje pavyko ras
ti ir atgabenti į ilnių pirmą
ją lietuvišką, knygą - M. Maž 
vydo Katekizmą, Maskva gi 
grąžino vienintelį pasaulyje 
žinomą M. Daukšos Katekiz
mo egzempliorių, K. Sirvydo 
žodyną ir kitų unikalių da
lykų

F’asak Tornau, dabar biblio 
tekoje dirba palyginti ne
daug žmonių — vos pusantro 
šimto, Daug pasaulio knygų 
biblioteka gauna mainais. 
Nors Vilniuje, Antakalnyje sta 
tomas studentų miestelis, ta
čiau pagrindiniai bibliotekos 
fondai tiks centriniuose uni
versiteto rūmuose. Pirmoje ei 
Įėję bus iškelta ekonomikos 
fakulteto biblioteka, kurią 
greitu laiku sudarys 200.00D 
tomų.

Bibliotekos įsteigimo iškil
mės dlniuje iškilmingai uni
versitete minėtos rugsėjo 17- 
18 d. Buvo svečių ypač iš 
Sovietų Sąjungos universite

te nežūtų jaunimas.
Ruošdamas tuos pasiūlymus 

Niksonas atsiklausė Kambodi- 
jos, Laoso ir Pietų Vietnamo 
vyriausybių nuomonės ir ga
vo pilną jų pritarimą. Šiaurės 
Vietnamo delegacijos pirmi
ninkas Paryžiuje apie Nikso
no planą atsiliepė neigiamai, 
bet prižadėjo jį geriau studi
juoti. Taigi durys yra dar at
viros. Laisvasis pasaulis Nik
sono pasiūlymus priėmė gana 
šiltai o JAV ^politikai jiems 
pritarė su dideliu entuziazmu. 
Kad Niksono planas nenuei 
tų niekais, JAV valstybės se
kretorius paprašė Sovietų už
sienio reikalų minister) Gro
myko daryti įtaką į Hanojų. 
Iš Hanojaus atsakymo paaiš 
kės kas tikrai nori taikos, ir 
kas ją sabotuoja. 

čiau Li-etuvoje buvo kalintas, 
vėliau išvykęs į Vakarus ir į 
Ameriką, šią vasarą atsilan
kęs okupuotoje Lietuvoje ir 
rugpiūčio 29 dieną buvęs iš
siųstas iš sovietų teritorijos, 
suprask, iš Lietuvos.

«Tiesos» straipsnyje kaltina 
ma visa eilė Lietuvos gyven
tojų, kurie, tariamai buvę par 
tizanais, karininkais ir kurie 
buvę anksčiau bausti, gauda 
vę Balfo siuntinius. Tai laiko
ma nepaprastu nusikaltimu. 
Išvadoje Lietuvos gyvento
jams Balfas pristatytas tikru 
baubu. Naujasis puolimas liu 
dija; okupantas negali pakęs 
ti Balfo vykdomo šaipos dar
bo ir Lietuvoje ir juo labiau, 
jei siuntiniais šelpiami nuken 
tėję ar varge atsidūrę. Todėl 
partija Miniotui įsakė «demas 
kuotb Balfo veiklą, kuri ta
riamai kenkianti Lietuvos gy
ventojų orumui... (EiLTA) 

tų, aukštųjų mokyklų, «Tie 
sa" gi minėjo (ar. 217), kad 
•atvažiavo daug svečių iš už
sienio». Rugsėjo 17 dienos po 
sėdy, pirmininkaujant Vilniaus 
universiteto bibliotekininkys
tės ir mokslinės informacijos 
katedros vedėjui L. Vladimiro 
vui, šalia bibliografo V. Bo- 
gušio, pranešimus darė du 
svečiai rusai.

Kitą ’dieną vyko iškilmės 
filharmonijos rūmuose. Čia 
dalyvavo partijos, valdžios ir 
kiti pareigūnai, Kalbėjo rek
torius Kubilius, bibliotekos di 
rektorius J. lornau, sveikino 
N. Kurov&s iš Maskvos. Pa
baigoje L. Vladimirovas per
skaitė sveikinimo laišką So
vietų partijos Centro Komi
tetui.

O ar pasakė viešai tie kal
bėtojai, kad ta biblioteka yra 
įsteigta Tėvų Jėzuitų, kurie 
įsteigė ir patį Vilniaus uni
versitetą?
II—II 
iiiwimwriii

PRANCŪZAI SU MUMIS

Baltijos trijų valstybių ats
tovų Vakaruose kreipimasis į 
laisvąjį pasaulį praėjusią va 
sąrą iškeltas ir Paryžiaus spau 
doje. Elta patyrė apie <Le Fi 
garo», Itepos 18 d, paskelbtą 
straipsnį «Pavergtos tautos — 
Baltijos valstybės kreipiasi į 
laisvąjį pasaulį* ir kitame ži
nomame Paryžiaus dienrašty 
«Combat», įdėtą Georges An
dersen straipsnį «Visuomet 
gyvas Baltijos valstybių klau
simas». «Le Figaro» pateikia 
įvykius, kurie liudiją lietuvių 
kančios kelią, Nurodoma ir į 
Maskvos okupantų vykdomą 
rusinimo vyksmą, pavyzdžiui, 
kad lietuviai Vilniuje sudarą 
mažumą ir kad panaši padė
tis Rygoje ir Taline. «Com
bat» dienraštis priminė, kad 
Baltijos valstybių likimas iš 
tikrųjų buvę- nulemtas, dar 
1939 metais Molotovo- hibbtn- 
tropo sutarti pasirašius ir to
liau atpasakoja kraštų okupa
cijos raidą
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gėje. Gal ir mes kada ten 
nuvykę pamatysime, ką reiš 
kia turėti lietuvišką vasar
namį.

Nesakysiu, kad ir mes tai 
galime padaryti. Taip pat ne
piršiu niekam tos minties, 
kad tai mūsų kolonijai daug 
lengviau padarycinas reika
las.

Mes turime skubesnių rei 
kalų ir visko negalima kartu 
padaryti. Tačiau sportiška 
prasme svarstant, sakau,spor 
tiška, kažkaip sunku «pralai
mėti» pr eš tokią mažą jkolo 
niją..

TĖVO

ANTANO

SKILTIS

Nuotaikos Organizacijoje
Iš lietuviško taško labai daug reiškia pasto 

vi organizacija, kuri renkasi dažniau, negu tik 
šventėms ar šokiams ir kuri turi šiokią tokią iš 
tisinę mintį, ideologiją.

DRAUGYSTĖ

Vaikai ir jaunimas tuoj pat pajunta organi
zacijoje draugystę, bendruomenę. Vaizduodami 
savąją grupę piešiniais, nupiešia tautinę juostą, 
kurioje yra daug siūlų, sudarančių raštą, kaip ir 
nariai darniai sugyvena. Labai dažnai piešia 
žmones, kurių rankos sujungta draugyste. Lai
mi ga organizacija ar ratelis, kurio nariai taip 
jaučias’ — jaučiasi norimi, priimami, reikalingi.

VEIKLA

Savo organizacijos veiklą vaizduoja įvairai. 
Vienas būrelis skautų ir skaučių suklijavo dide 
lį paveikslą iš laikraščių iškarpų, kurios rodo 
pasaulio problemas; karą, badą, nelaimes, su sa
vo prierašu «S.O.S skautai», tai yra, gelbėkite 
skautai! Ateitininkų barelis nupiešė pasaulį, ku
rio tikisi, su širdimi, kryžiumi, taikos ženklu, o 
taip pat ir savo organizacijos ženklelį, kuris sim 
bolizuoja jų norą pasaulį pakeisti. Labai svarbu 
kad vaikai jaustų, kad jų užsiėmimai ir tokiu bū 
du patarnauja kitiems, nes užaugę turės savo gy 
veaimą kreipti artimo tarnybai.

KODĖL MĖGSTA?

Kodėl vaikai dalyvauja organizacijose ir 
jose lieka?

Vienas berniukas atsako: «Gaunu daugiau 
iš gyvenimo». Trumpas sakinėlis daug pasako; 
jaunimo lietuviškoje grupėje išgyvena draugystę 
džiaugsmą, pastangas, pasisekimą. Organizacija 
papildo šeimą, mokyklą ir bažnyčią. Kiti sako, 
kad jiems patinka stovyklos, iškylos, žaidimai, 
darbeliai, diskusijos. Kai paaugėja, tada daugiau 
dėmesio kreipia į pačftis idealus, kurie progra
moje įgyvendinti.

VADAI

Organizacijų vadovai jaučia, kad jie atlieka 
tarnybą lietuvių tautai ir taip pat šeimoms, pa
dėdami auklėti jų vaikus. Tėvai džiaugiasi, kad 
vaikai užimti, vietoj lakstę gatvėse Lietuvių tar 
pe išeivijoje ^tautiniai motyvai ryškesni, negu 
šiaip kilų žmonių. Pavyzdžiui, amerikiečiai tėvai 
leisdami vaikus į skautų organizaciją, visų pir
ma nori (apie 75%), kad vaikai nelakstytų palai
di gatvėse. Iš lietuvių tarpo šis argumentas roa 

žiau ryškus, nes vyrauja taut'nės priežastys.
Tautinis organizacijos gyvenimas pareina 

ir nuo vadovų nusistatymo. Teko dalyvauti stovy 
kloję, kurioje visi pranešimai pirma duodami vie 
tine kalba, tada lietuvių (tik maža dalis vaikų 
mokėjo lietuviškai). Tuo būdu lietuvių kalba at
rodė vaikams nereikalinga. Geriau būtų buvę at 
virkščiai daryti. Viena tautinių šokių grupės mo
kytoja viską lietuviškai sakė, ir net nelietuviai 
išmoko žodžius «kairėn», «dešinėn», «stok» ir t.t.. 
o lietuvių kilmės vaikai išmoko nei gerai kalbė
ti lietuviškai.

KAIP PR TRAUKIAMA

Organizacijos programa įtraukia jaunimą 
įvairiais būdais. Jeigu tik šokama, tai tik viena 
dalis žmogaus pergyvenimų, bet jeigu organiza
cijoje šokama, dainuojama, dirbami darbeliai, pa 
sakojama, iškylaujama, stovyklaujama, jau įpina 
mi įvairiausi jausmai ir pergyvenimai bei nuoty
kiai. Lietuviškos nuotaikos tada eina pro visas 
duris ir langus į vaiko ar jaunuolio širdį.

Taip pat per organizaciją jaunimas gali pa
laikyti ryšį su kitų kraštų lietuviais. Viena Ar
gentinos lietuvaitė nupiešė du būrius lietuvių, 
kuriuos skiria didelis atstumas, nors jie norėtų 
būti arti, kartu. Kaip Lietuvių Bendruomenė su
augusiems yra vienintelis ryšys tarp 22 kraštų 
lietuvių, taip vaikam» ateitininKai ar skautai yra 
ryšys tarp savo bendraminčių keturiuose pašau 
lio žemynuose. Per tuos ryšius geriau pajunta
ma pati ta ta tautos dalis, yp.tingai, kai norma
lūs santykiai su kraštu nėra įmanomi.

Ką galėtu-mėme mes padaryti jaunimui šiuo 
atžvilgiu padėti?

Savaitei bėgant —
Taigi jau du mėnesiai, kai šiame skyrelyje 

dalinuosi savaitės įspūdžiais su skaitytojais. Kiek 
vieną savaitę vis randasi minčių ir temų, nors 
mūsų kolonijos gyvenimas kartais neatrodo dide 
liai veiklus.

Žinoma, tai nėra kokia veiklos kronika, ta
čiau betkoks veiklos pasireiškimas duoda temų 
kalboms ir komentarams.

Ir nevien iš vietos žinių galima rasti min
čių savaitgalio pilkumui išblaškyti. Kartais ir iš 
mažesnių lietuvių kolonijų kronikos galima pa
simokyti.

Kartais jaučiu savotišką lenktyniavimą tarp 
lietuvių, labai gera prasme. Atrodo kartais, kad 
mažiausius lietuvių grupelės nori ir moka geriau 
tvarkytis, negu didžiosios.

Štai skaitau apie Urugvajaus lietuvius. Jų 
veikimas tikrai pavyzdingas, nors jų tik saujelė, 
palyginus su mumis. Turėjau progos urugvajie
čius pažinti prieš keletą metų. Jie tuomet įrodė 
pavyzdingą organizuotumą visuotino streiko me 
tu vykstant P. A. L. Kongresui. Viskas įvyko, lyg 
jokių kliūčių nebūtų.

Taigi, šiandien nustebau jų išradingumu. Da 
bar jie nutarė įsigyti pajūryje vasarnamį. Skly
pą dovanojo Edvardas Jusys, šiemet jau apsodi
no medeliais ir jau eina rinkliava vasarnamio 
pastatymui.5

Pasakysiu, kad jie ne milijonieriai. Galima 
įsivaizduoti, kiek jiems tai kaštuos. Ateis tačiau 
laikas, kad urugvajiečiai atostogaus savo pašto-

A. D. P.

LIETUVIŲ JAUNIMAS PASAULYJE
Anglijoje skautų ir skaučių stovykloje daly

vavo ir vienas jaunas lietuvis iš Prancūzijos 
Krisitupas Mončys. Stovyklos dvi dalys vadintos 
«Vytis» ir «Anykščių šilelis».

Sekančių metų liepos mėnesį kun. Vaclovas 
Šarka, gyvenąs Hamburge, Vokietijoje, švęs sa
vo 25-ių metų kunigystės sukaktį. Jis daugybę 
lietuvių išleido į užjūrio kraštus būdamas uosto 
Bremeno kapelionas, o dabar būna dvasios vadu 
Jaunimo stovyklose ir or anizacijose. Visuomenė 
rengiasi jį pagerbti.

Moksleivių Ateitininkų Centro valdyba at
siuntė keturių mergaičių antrašus, kad São Pau 
lo lietuviai jaunuoliai galėtų su jomis susirašinė
ti. Ar norinčių atsirastų daugiau?

Pažink Savo Tėvu Krašta
I-OJI GEOGRAFIJOS PAMOKA. :

Geografia yra graikiškos kilmės žodis, ku
ris lietuviškai reiškia «Žemės aprašymas». Geo
grafia yra mokslas, kuris tiria 1j aprašo žemės 
paviršių, bei jame esančių žmonių gyvenimą.

Mes žinome, kad žemės rutulys yra padalin 
tas į du pusrutulius: Šiaurini ir Pietinį. 1 uos pus 
rutulius dalija linija, kuri vadinasi Pusiaujas. 
Pusrutulius vienodais nuotoliais nuo pusiaujo da 
lija Lygiagretės. Kiekvienas pusrutulis turi po 90 
lygiagrečių. Tokiu pat būdu žemės rutulys iššiau 
rėš į pietus yra padalintas didžiuoju Dienovidi
niu (kuris praeina pro Greenwich’io miestą An
glijoje) į du pusrutulius: Rytinį ir Vakarinį.Kiek 
vienas tų pusrutulių turi po 180 dienovidinių, iš 
viso 360. Dabar galime tiksliai nustatyti kur ran
dasi Lietuva. Lietuva randasi šiauriniame pusru 
tūlyje (arčiau prie šiaurės ašigalio) tarp 53 ir 56 
lygiagretės ir tarp 20 ir 27 dienovidinio rytinia
me pusrutulyje. Beto turime dar žinoti, kad Lie
tuva yra Vidurinėje Europoje priė vakarinio Bai 
tijos Jūros krantu. Todėl Lietuva yra vadinama 
taipogi Pabaltijo kraštu, taip kaip Latvija ir Es
tija, Lietuvos kaimynės į šiaurę

Kas yra Lietuva? Lietuva yra valstybė, kraš 
tas? Lietuva yra ne vien tų lietuvių kraštas, ku 
rie ten gyvena, ji yra visų lietuvių tėvynė, ne
svarbu, kur jie gyventų.

Kurie yra Lietuvos kaimynai? Pasižiūrėję į 
žemėlapį, pastebėsime, kad Šiaurėje mūsų kaimy 
nas yra Latvija. Su Latvija siena prasideda prie 
Baltijos Jūros ir eina į rytus iki Drujos Mieste
lio. Nuo Drujos į pietus eina su Gudija (Rusija), 
Pietryčiuose rubežiuojasi su Lenkija ir Rytprū
siais (Vokietija), Vakaruose Lietuvos krantus 
plauna Baltijos Jūra. į..

J. V-nė ;.

UŽDAVINIAI
Nr. 18. Sukeitus raides, gaunami nauji žo

džiai: žaulas, taknis, ranav, disyga, tisan, sąšiž.
Nr. 19. Kiek yra ančių šiame galvosūkyje.- 

antis priekyje dviejų ančių, antis užpakalyje 
dviejų ančių ir antis viduryje dviejų ančių? 
ATSAKYMAI Nr. 17: Kaunas, upė, kinas, namas’
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Kalifornija — Keistybių KraStas
ZENONAS BAČELIS

(tęsinys)

SAN JOSE
F

Tas miestas tai už 60 kilo
metrų esąs San Francisco kai 
mynas. Jame susispietę apie 
250 tūkstančių gyventojų Iš 
sidriekęs Santa daros derlm- 
game vaismedžių slėnyje, 30 
klm. nuo vandenyno, San Jo
se laikomas didžiausiu pasau
lyje vaisių konservavimo cen 
tru. 44 fabrikai per metus pa 
ruošia dehidracijos būdu (van 
dens išgarinimu) 150 tūkstan 
čių tonų džiovintų vaisių, ku
rių 55 procentus sudaro sly 
vos. Netoli nuo čia yra di
džiausia pasaulio cemento ga 
myba ir Amerikos vienintelė 
vieta, kur jau apie 150 metų 
kasama gyvajam sidabrui rei 
kalinga medžiaga, vadinama 
cinoberiu. San Josė mie te 
yra trys aukštosios mokyklos, 
kurių seniausia visoje Kali
fornijoje tai Santa C.ara uni
versitetą', išsidėstęs tiek pla
čiai, jog atrodo ištisu miestu 
su parkais. Iš viso, miestas 
yra malonios išvaizdos, su 
daugybe parkų ir žalumynų 
bei gėlių įjungus Ka iforniją 
į Šiaurė H merikos federaci
ją, jis trejus metus buvo Ka
lifornijos sostinė.

PAS LIETUVIUS

Lietuvių San Josė mieste 
tėra keliolika šeimų. Jau iš 
Čikagos buvo telefonu susitar 
ta apsistoti pas mechanikos 
inžinierių dr, A. Kudirką. Jis 
dirba atominės energijos sri
tyje ir jau pasižymi mokslo 
spaudoje. Jis yra mano žmo 
nos sesers Sidzįikauskienės 
bei Prano Sidzikausko duk
ters Aldonos vyras. Paliekant 

Stasys Lapienis
naujose patalpose parduoda įvairias 

statybos medžiagas bei visokius 
namų reikmenis.

Naujasis adresas:

DEPOSITO PARATODOS
Avenida Sapopemba, 5761, V. Guarani

tėvynę, su ja atsisveikinau 
kaip su H metų mergyte. Bet 
ir po 25 metų ji, atvykusi į 
aerodromą manęs pasitikti, 
tuojau atpažino ir nusivežė į 
savo gražiame priemiestyje 
turimą didelį nuosavą namą.

Aldona Čikagoje baigė se
serų Kazimieriečių aukštes
niąją mokyklą ir taikomojo 
meno akademiją Dabar ji stu 
dijuoja universitete filosofiją 
ir moko lietuviukus lietuvių 
kalbos, privačiai suorgaaizuo 
toje mokyklėlėje.

Aldona buvo maloni ir pas
laugi: apvežiojo ir parodė 
miestą, o porą kartų nuvežė 
į San Francisco miestą ir su
pažindino su vietos lietuviais. 
Be Kudirkų čia. iš mano Lie 
tuvoje buvusių bičiulių gyve
na Dr. P. Mačiulis, buvęs S. 
Paulyje Lietuvos konsulas. 
•Aplankiau jį keletą kartų ir 
plačiai išsikalbėjome. Prisimi 
niau jį energingą ir audringą 
Lietuvoje, kartais tarusi Dai
nos Draugijos paruošimuose 
gražų ugningą žodį. Čia trem 
tyje susitikau jį didelės neda 
lies paliestą. Turėjo rūpesčių 
su sergančia žmona, kurios 
anksti neteko ir pats, pakėlęs 
virš dešimties Įvairių operacj 
jų, liko be vienos kojos. Bet 
kantriai sutikęs gyvenimo smū 
gins, likęs toks pat kalbus, 
geros nuotaikos, optimistas, 
daug rašąs spaudai, išleidęs 
diplomatinių santykių knyge
lę ir dabar rengiąs spaudai 
kitą. Priminiau jam Vila Be
los mokyklą, kurią jis laiko 
lengvai išsprendžiamą įsise
nėjimo teise. Įtikinėjau jį, 
kad įsisenėjimo teisė buvo ne 
kartą nutraukta susirašinėji
mais ir pasitarimais, ir jis su

tiko su mano pasiūlymu para 
šyti testimentą, perleidžiantl 
am priklausančią Vila Belos 
mokyklos dalį LSB vardu. 
Per antrąjį apsilankymą radau 
pas jį besisvečiuojantį -^un. 
P. A. Manelį, kurs netoliese 
esančioje kolegijoje profeso 
riaująs. Jis išsirūpino leidimą 
kartą per mėnesį laikyti lie
tuviams pamaldas. Pirmą sek 
madienį su Kudirkais ir nuvy 
kom į tas pamaldas, kuriose 
Dr, P, Mačiulis, vežimėlyje 
sėdėdamas, garsiai skaitė'Šv, 
Rašto ištraukas. Po pamaldų 
kun. Manelis pakvietė mus 
pas save. Maloniame pokalby 
je, besivaišinant skaniu vynu» 
paaiškėjo, jog kun. Manelis 
beesąs prel. P. Ragažinsko 
draugas ir didelis kun. Dr. A- 
Miliaus prietelis. Prašė per
duoti jiems geriausius linkė
jimus.

Prie bažnyčios, tarp kitų 
pažįstamų, tekó susitikti su 
agronomo Sadūno dukros vy
ru Gil4 Vėliai! s ižino au, kad 
jis esąs anglas, profesorius ir 
labai nustebau, kaip puikiai 
jis vartoja lietuvių kalbą Net 
lietuviai gali jam pavydėti- 
Kita maloni staigmena buvo 
susipažinti su inž ^aliameno 
žmona, pulk. Liutermozos du 
kra, kuri, atvykusi vakarie
nei pas Kudirkas pasisakė no 
rėjusi pagerbti buvusį Lietu
voje savo motinos šefą, pra
nešti, kad jos tėvai lau: šią 
manęs Los Angeles miesto ir 
pakvietė kitam vakarui pas 
save, ’as jį s j-tioiAi i vi i* 

KELIAS PAS TĖVUS JĖZUITUS

tik su jos vyru, bet ir su inž. 
Dr. A. Kliore, kurs jau susku 
bo pasirodyti rimtas moksli
ninkas, vadovavęs Marso pla 
netos atmosferos tyrimo dar 
bams (Mariner IV}.

SAN FRANCISCO

Jau prieš vykstant Kalifor- 
nijon teko girdėti, jog fc-an 
Francisco esąs stebuklingai 
gražus miestas. Tris kartus 
patekau į jį iš San Josė. Ma 
čiau jį ir dieną ir naktį. Išsi 
dėstys pusiausalyje tarp Pači 
fiko ir San Francisco įlankos 
vandenyno kranto kalnagū
briuose, kurių aukščiausias 
siekia 280 metrų. Tikrai, mies 
tas nepaprastai vaizdingas. 
Su kitu, šiaurės pusėje esan 
čiu pusiausaliu jį jungia til
tas,- vadinamas «Aukso var
tais*. Tiltelis yra kilometro ir 
280 metrų ilgio. Vidurinioji 
jo anga 255 metrų aukščio 
Kitas kabantis tiltas per pa
čią San Francisco įlanką jun 
gia San Francisco miestą su 
Oaklando miestu, yra 13,6 ki
lometrų ilgumo ir iki šiol bu
vo laikomas ilgiausiu tiltu 
laivininkystės | pasaulyje.

(Bus daugiau)

ĮSIDĖMĖTINC 'ADRESAI 
LIETUVOS ATSTOVYBES
URUGUAY, MONTEVIDEO

p. Anatol. Grišonas, Ciudad 
de Paris 5Š36, Tel. 50-2180 
Veikia kasdien prieš piet.

LIETUVIŲ BAŽNYČIA VILA 
ZELINA.- Rua Inacio ir Av 
Zelina, Mons. Pio Ragažins 
kas, Tel. 63-5975.
Liet. Bendruomenė, Valdybos 
pirminink. p. Juozas Tijūnėlis 
Rua latai, 150 — Casa Ver 
de, Tel. 266-0346.

TĖVAI JĖZUITAI: RuaJua. 
tindiba, 20 Parque da Mooka 
— Tel. 273-0338.

LIETUVIŲ KALBOS 
PAMOKOS S. PAULY:

MOOCA, Rua Juatindiba, 
šeštadieniais 14 vai.

VILĄ ZELINA, Jaunimo Na 
muose, šeštadieniais 15 vai.

LIETUVIAM» PAMALDOS
LAIKOMOS

V. Zelina parapijoje kasdit 
ną ir kiekvieną sekmadienį 
kaip iki šiol.

Šv. Kazimiero parapijoje: 
Parque da Mooca Rua Juatin 
diba, 20.

Sekmadieniais ir šventadh 
niais 8, 10 ir 17,00 vai.. Darbi 
dienomis 7 ir 7,30 vai., arbi 
atskirai susitarus dėl laiko 
kai turimos metinės ar 7 c 
mišiosi

Išpažintys čia klausomo, 
kasdieną prieš mišias,

Pirmą mėnesio sekmadienį 
Parque das Nações 10 vai 
V. Carolina 15 vai.;
Casa Verde, 17,15 vaL
Antrą :

Jaçana klierikų kopi 8,30 va) 
Bom Retire, 10,15 vai 
Utinga 16,30 vai.,

Trečią:
Agua Rasa 8,30 vai.. 
Moinho Velho 11,30 vai.;
Lapa 16,30 vai.,
Paskutinį:
Vila Anastacio 8,00 vau. 
Vila Bonilha 10 30 vai 
V Prudente 18 vai.

aleksas Kalinauskas
Advokatas

atlieka visus teisinio pobūdžio darbus, kaip įvairių 
bylų vedimas, inventarijų sudarymas, deskitis, doku 
mėntų atitaisymas, nuomininkų išmetimas ir kiti darbai

Rezidencija: Raštinė:
R. Joaquim Piza, 204 . 15 de Novembro, 244

Tel. 31-2548 4.o-Sala 19- Tel. 37-0324
no 14,00 iki 18,00 vai.

Didelis pasirinkimas medžiagų ir skoningas 
pasiuvimas, LAURO SANDRON vyriškų rūbų

SIUVYKLOJE LAUROl
Rua do Orfanato, 686, — V. Prudente — Fone 63-5294 

São Paulo
Medžiaga parduodama ir išsimokėjimui

l teikite ir įsitikinkite medžiagos ir darbo kokybe ir kaina

«MŪSŲ LIETUVOS* RE 
DAKCIJAI IR ADMINISTRA 
GIJAI, TAIP PAT IR SÃO 
PAULO LIETUVIAMS JĖZUI 
TAMS GALITE SIŲSTI LAIŠ
KUS ŠIUO ADRESU:

CAIXA POSTAL 4421,
S. PAULO, BRASIL.

RUA COSTA BARROS, 352

TEL. 63-3285 - VILA ALPINA
Turi įvairiausių statybos medžiagų, geležinių daik- 

ų, indų bei darbo įrankių.
Lietuviai pirkim pas lietuvius I

VIENINTELIAI ATSTOVAI GARSIOJO VANDENS LINDOYA

lEMACf ÍAR1MII
Lindoya vanduo yra danai žinomas gėrimas 
Kurio puikų veikimą į žmogaus sveikatą jau 
visi yra vienbalsiai pripažinę. Pabandykite, 
sitikinkite ir visados naudokite!

Rua Dino Bueno, 643
Telefones: 220-1748, 220-1751 e 220-1752

S À O P A U í OCaiXb. Poma! 3967
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MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEKA

DALYVAUKIME L. K. BENDR. CHORO KONCERTE! Spalio

$

?UA JUATINDIBÀ', 20 — P. DA MOÓCA SÃG 'PAULO, 13

Lapkričio mėu. 22 diena 
Šv. Juozapo Vytų Brolija reo 
gia pikniką į Santos — Praia 
Grande.

VZelina
pamoku lankytojos, 8 poros 
mergaičių išpildė 4 lietuviš
kus žaidimus JL. K Moterų 
Draugijos susirinkime.

NEREIKIA LAUKTI mokslo 
metų pradžios — Kiekvieną 
šeštadienį 15 vai. galima at
vesti ir prirašyti vaikus į lie
tuviškas pamokas Vila Zeli
noje.

Jau pradedama ruoštis Ka
lėdų Eglutės programai, ku
rią šiemet išpildys Lietuviš
kos Mokyklos mokiniai.

BENDRUOMENĖS TARYBOS 
POSĖDIS 

šaukiamas spalio mėn. 31 d. 
šeštadieni, 16 vai,, įvairiems 
Brazilijos Lietuvių Bendruome 
nės reikalams 
Tarybos nariai 
tinai dalyvauti.

Posėdis bus
muose Vila Zelimje.

Juozas Čiuvinskas 
Tarybos Pirmininkas

CHORAS LAUKIA SVT ČIŲ. 
Šitą sekmad enj, 25 spalio 
Liet. Kąt. Bendruomenės cho 
ras ruošia lietuviškos dainos, 
su gera programa, ^koncertą- 
Choras šiuo metu yra aukš 
tam meniniam lygy, kaip ir 
anais metais, vadovaujant^Al. 
Ambrazaičiui. Kadangi koncer 
tai nėra dažnai rengiami, šią 
proga lietuviška visuomenė 
galės išgirsti gražių lietuviš 
kų dainų 
paremti

ir savo dalyvavimu 
boro veikimą.

aptarti. Visi 
malonėkite bū

Jaunimo Na-

IIBCgMBPlU
jjgynECTigSii

ŠV. KAZ MIERO PARAPIJA

Spalio 18 dieną lietuviškų
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Prieškalėdinis šeimų lanky
mas jau pasiekė Vilas Santa 
Clara, Ema, Parque S. Lucas, 
Vila Alpina, Libaneza, Sevi
lija, S. Caetano, Gerti, Barce 
lona, Santa Maria, Parque 
das Nações, Camilopolie, Utin 

|ga, Vila Campestre. Santo An 
d ré, Moinho velho ir apylin
kes. Tas vietoves, lankė kle
bonas T Jonas Bružikas ir 
T. Petras Daugintis.

Ateinančiose savaitėse bus 
lankomos šios vilas ir «bal
nai*: Casa Verde, Peruche, Ca 
rolina, Bom Reūro, Santa Ana, 
Imirim, Chora Menino, Man- 
daqui, Tucuruvi, Vita Gusta- 
vo, Jaçanã, Vila Nilo, Nivi, 

Į Tatuape, Penha. Vila Grana
da, Vila Matilde, Talarico,

pas 
kle-
pas

Paro 
dau- 
gie-

25

Liet. Kat. Bendruomenės 
Choro KONCERTĄ- ŠOKIUS! 
Zelinoje, Šv. Mykole Arkan- 
gelo gimnazijos salėje 16 vai.

Malonėkit nesivėluoti. Pa
tirsite daug džiaugsmo, 
dysit, kad vertinate savo 
gel metų dainuojantį ir 
dantį įjchorą.

Pakvietimai gaunami 
choro narius, Vito bare, 
bonijoje ir Casa Verde 
Mariją Stankūnienę.

Guilhermina, Guarulhos, Ita- 
ųuera, Guaianazes ir kitos 
vietos.

IIK3WSCTUI

T. Petras Daugintis apie 
lapkričio 5 dieną išvyks tal
kon Tėvui Jonui Giedriui 
Montevideo, Uruguay. Ten 
prabus gal porą mėnesių, iki 
Tėvas Giedrys grįš su savo 
šokėjais iš Brazilijos.

labai prašomi visi nariai uo 
liai lankytis repeticijose. Ši
tą ir kitą šeštadienį repetici 
jos bus tik sopranams ir al
tams. Po to tenorams ir bo
sams.

horas taip pat pradėjo ruoš 
tis Vasario 16 minėjimui, ku
riam rengia įdomią kantatą.

Dar kartą kviečiame visus 
įsijungti i «Aušros» chorą.

J. Bajorinas.

AUŠROS CHORAS rengiasi 
metiniam koncertui. Mokina
si gražių naujų dainų. Todėl

A. A. VINCUI KAVOLIUI

Gydyt dr. Astolfo Araujo su busimu gubernatorių Laudo Nate! 
DR. ASTOLFO ARAUJO É CANDIDATO

O Dr. Astolfo Araujo, Diretor do Instituto de Cardiolo- 
gia, e grande amigo dos lituanos de S. Paulo teve a sua 
candidatura a Deputado Estadual lançada pela corrente lide 
raia por Laudo Natel. Na foto, o Dr. Astolfo aparece ao la
do de seu companheiro, o futuro Governador do Estado.

DIDELIS LIETUVIŲ DRAUGAS
Garsusis širdžių ligų specialistas, Cardiologies Instituto 

direktorius Dr. Astolft Araujo, šiais metais nori būti išrenka 
mas į S. Paulo valstijos deputatas. Kadangi jis labai myli lie 
tuvius ir su jais draugauja, o dažnai ir gydo, prašo, kad lie
tuviai ir jų vaikai už jį balsuotų, kai ateis rinkimų periodas 
lapkričio mėnesį šiais metais. Jo skelbimas ir fotografija 
kartu su būsimu valstijos guoernatorinm Laudo Natel pasiro
do šiame me numery. Kai eisite pas šį daktarą gydyti savo 
širdis, nusineškite «Mūsų Lietuvos» numerį, kur telpa jo 
skeloimas, tikėkimės, kad jis nuleis kokius 20% už gydymą.

mirus, jo sūnui kunigui Vytautui Kavoliui su Mamyte 
reiškiame nuoširdžią užuojautą ir aukojame savo 

maldas už velionio vėlę.
Cna Joteikaitė
Izabelė Seliokienė

A. h. JURGIO SLIESORAIČID

žmonai Faustai ir sunui Algirdui liūdesio valandą 
gilią užuojautą reiškia

Remenčių šeimos,

SERGA: Širdies smūgį ga
vo kap. Antanas Majus. Pa- 
raližuota kairioji kūno pusė 
bet dar gali kalbėtis, nors ir 
sunkokai. Gydosi Santos mieš 
to Casa de Misericórdia, 4,o 
andar, Ala J-413. Galima ap
lankyti.

UŽSIMOKĖJO UŽ M. L.Ju- 
lija Joceikaitė-Galvao, Olga 
Zaburova Kazakevičius 25 
cr. Po 20 cr.: Vladas Žiau- 
gra, Wl. Augustaitytė, I. Juk
nevičius, K Sedlickas, V. si- 
monavičienė, J. Dovydauskas. 
Pusei metų užsisakė Kazys 
Kairys 10 
tė- Merani 
činskas 5

cr. Bronė Cvilikai- 
10 cr., Petras Gus 
cr.

DR. ANTONIO SIAULYS
C. R. M. 10.647

Cirurgião da Santa Casa de São Paulo
Medico da Cruzada Pro-Infancia

Especialista em Obstetrícia pela Maternidade de S. Paulo
Clinica de Adultos e Crianças — Moléstias de Senhoras 

Partos — Operações
Horário; Das 12 as 14 e das 19 as 21 horas

Jonaultorio e Residência RUA DOS TRILHOS, 1576
Mooca, Fone 92-3991

Brazilijos Lietuvių Bendruomenės Taryba

A. A. JURGIU! SLIESOHAIČIUI

Staiga mirus, nuoširdžią užuojautą jo šeimai reiškia

ZELINOJE VISI GALI UŽSIMOKĖTI UŽ <M. LIETUVĄ*

p. Juozui Baužiui. Jis daug metų ištikimai patarnauja 
skaitytojams ir Administracijai, patarnaus ir dabar. Jo 
adresas yra Rua Manaias, 363. Visai arti prie bažnyčios 
aikštės. Pasinaudokite!

Atende-se com hora marcada

DR, JONAS NICIPORCIUKAS 
Cirurgião Dentista

p/ Universidade de São Paulo 
RAIOS X

Consuiterio: Rua Capí Pacheco Chaves; 1208, 
Vila Prudente, Tel. 63-5352

ADVOKATĖ IRENA GRITĖNaS — SPINĄ

MIRÊ: Spalio 19 Formozos 
kapinėse palaidotas Bolis Bo- 
risevičius, nevedęs, sulaukęs 
tik 32 metų amžiaus. Liko tė
vas Bolis, broliai Vytautas ir 
Antanas. Motina anksčiau mi
rusi.

Spalio 15 mirė ELENA CVI- 
LIKATĖ-GUSČINSKIBNĖ, Ki
lus iš Petrašiūnų. Brazilijoj 
gyveno nuo 192ž metų. Liko 
ligonis vyras Stasys, sūnūs 
Juozas ir Petras bei dukte
rys Marija, :;Elena ir Joana 
bei 4 anūkai. Palaidota Sau
dades kapinėse.

praneša tautiečiams, kad daro inventarus, iškraustymus, 
skyrybas, ntjudomo turto administravimą,

Priima klientus savo raštinėje, esančioje Largo 
Sete de Setembro, 52, 6.o andar, sala 607 
(priešais Forum) nuo 16 iki 18 valandos.

utį

PARDUODANI PUMAI. Trys 
kambariai, virtuvė ir mau
dyklė. Rua Quarena, 123. Ar
ti Zelinos bažnyčios. Prieina
ma kaina.

6


	1972-07-08-nr44-MUSU-LIETUVA-00059
	1972-07-08-nr44-MUSU-LIETUVA-00060
	1972-07-08-nr44-MUSU-LIETUVA-00061
	1972-07-08-nr44-MUSU-LIETUVA-00062
	1972-07-08-nr44-MUSU-LIETUVA-00063
	1972-07-08-nr44-MUSU-LIETUVA-00064

